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do ecrã sensível ao toque de alta resolução
pode controlar intuitivamente a sua casa: da
NQZRNSFऋइTऄYJRUJWFYZWFJFTXUJWܪXUWTLWFmados individualmente. Um sensor de proximidade integrado “FHTWIF” a tela do modo de
suspensão quando o quiser utilizar.

Covid-19: Prilux reflete sobre
o regresso da iluminação à
atividade
,WZUT5WNQZ].QZRNSFHNखS81:
9JQy+F]
RFWPJYNSL%LWZUTUWNQZ]HTRy\\\LWZUTUWNQZ]HTR

A propósito da pandemia de Covid-19, a Prilux participou num encontro digital com o
TGOJYN[TIJF[FQNFWFXNYZFऋइTJWJܫJYNWXTGWJ
a nova situação económica. Carlos Alberto Pretel, CEO da empresa, destacou que a

recuperação, “T RFNX UWT[अ[JQ ऍ VZJ YJSMF F
KTWRF IT QTLT IF 3NPJ 3इT TGXYFSYJ XJWão
SJHJXXअWNFX RJINIFX UFWF WJFYN[FW F JHTSTRNFNLZFNXऄXNSYWTIZ_NIFXUFWFUFWFWࣲRZNYT
importante que as pessoas se sintam seguras
RFX YFRGऍR Mअ VZJ FYN[FW JXYऑRZQTX 8J TX
LT[JWSTXSइTKF_JRSFIFFWJHZUJWFऋइTXJWअ
RFNX QJSYF 3इT HWJNT VZJ XJOF JR KTWRF IJ
1 SJR IJ ; RFX XJ SइT J]NXYNWJR RJINIFX
pode durar dois ou três anos”.
Desde a declaração do estado de alarme
em Espanha, a 14 de março, o governo foi
pondo em marcha novas medidas, tanto saniYअWNFXHTRTJHTSखRNHFX.XYTTGWNLTZ(*4XJ
gerentes a um trabalho constante para estar
a par dos novos decretos e poder tomar medidas para as suas empresas.
&UखXXZUJWFWTXINFXIJHTSܪSFRJSYT
as empresas em geral e o setor da iluminação em particular começam a pensar no regresso. “5FWJHJ VZJ JR RFNT HTSMJHJWJRTX
FQLZRFX RJINIFX JHTSखRNHFX RFNX HTSHWJYFXRFXUTIJXJWVZJFYऍOZSMTTZOZQMTSइT
HTRJHJR F YJW ZR UJXT KTWYJ *XUJWFSTX
ZR[JWइTHTRUQNHFITTSIJYTITXIJXJOFRTX
WJHZUJWFW ZR Sऑ[JQ IJ FYN[NIFIJ NIऎSYNHT FT
VZJ YऑSMFRTX FSYJX IJ  IJ RFWऋT 3JXYF
XNYZFऋइTFXJSYNIFIJXUछGQNHFXIJ[JRYTRFW
FNSNHNFYN[FJJRUZWWFWFJHTSTRNF”, assegura
Pretel.
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F.Fonseca apresenta os detetores
de presença True Presence®
e True Presence® Multisensor
da Steinel
++TSXJHF8&
9JQy+F]
KKTSXJHF%KKTSXJHFHTRy\\\KKTSXJHFHTR
++TSXJHF8&8TQZHTJXIJ;FSLZFWIF

Em hotéis, por exemplo, os sensores inteligentes detetam em que quartos os hóspedes
se encontram. Se não existirem hóspedes, a
iluminação e o ar condicionado são automaticamente regulados. Esta ação pode poupar
uma grande quantidade de energia e tornar
TXXJW[NऋTXRFNXWअUNITXJJܪHNJSYJX
Os inovadores sensores True Presence®
e True Presence® Multisensor detetam a presença de uma ou mais pessoas. A qualidade
do ar também pode ser monitorizada e ajustada através do sistema de ar condicionado
presente na instalação. Quando os hóspedes

PUB

20

notícias
estão ausentes, o ar condicionado comuta
para o modo ECO. Reduzir a temperatura em
|( YFSYT ST FVZJHNRJSYT HTRT ST FWWJKJcimento, pode proporcionar uma poupança
JSJWLऍYNHF IJ FYऍ   6ZFSIT TX MखXUJIJX
estão no interior do quarto de hotel, podem
ajustar convenientemente o ar condicionado.
Os detetores de presença convencionais não
são adequados para quartos de hotel, porque
embora detetem movimentos, não detetam a
verdadeira presença. Por outro lado, a tecnologia True Presence® da STEINEL deteta, de
KTWRFܪIJINLSFTXMखXUJIJXITMTYJQNSIJpendentemente de se estarem a movimentar
ou não.
& JVZNUF IJ XJW[NऋT UTIJ JXYWZYZWFW Jܪcientemente o plano de trabalho para que
os hóspedes nunca se cruzem com os resUTSXअ[JNX UJQF QNRUJ_F 4 UQFST IJ QNRUJ_F
pode também ser organizado de acordo com
FWTYNSFJTXMअGNYTXUFWYNHZQFWJXITXMखXUJdes. O tablet acoplado ao carrinho de limpeza
indica o estado, em particular, de cada quarto. Com esta informação o serviço de limpeza
pode conceber o seu planeamento de forma
JܪHNJSYJ 4 MखXUJIJ SइT ऍ NSHTRTIFIT J F
receção pode facultar informação precisa, a
qualquer momento, relativa à preparação do
quarto para o cliente seguinte.

Terminal IoT para instalação de
soluções industriais
<JNIRझQQJWў8NXYJRFXIJ.SYJWKFHJ8&
9JQy+F]
\JNIRZQQJW%\JNIRZQQJWUYy\\\\JNIRZQQJWUY

Na Industrial Internet of Things (IIoT), todos
os componentes num ambiente de produção
estão conectados entre si por uma infraestrutura digital, tornando-os partes integrantes do
processo. As soluções digitais IoT baseadas
em dados assentam em 5 funções principais:
recolha de dados, processamento de dados,
HTRZSNHFऋइTJFSअQNXJIJIFITXJFNSYJWFऋइT
do operador. Isto cria novas oportunidades
UFWFFHWJXHJSYFW[FQTWRJQMTWFSITFJܪHअHNF
geral do equipamento ou criando relatórios
automatizados de consumo de energia para
ZRHTSYWTQTJܪHF_ITXNXYJRF
Atualmente, os dados dentro das empresas costumam ser recolhidos e armazenaITXSZRFUWNRJNWFNSXYआSHNFRFXFNSIFSइT
XइTZYNQN_FITXUFWFFܪSFQNIFIJUWJYJSINIF&
Weidmüller oferece um portefólio de produtos
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abrangente em digitalização e redes inteligentes, desde o sensor até à HQTZI. O novo produto neste portefólio é o terminal IoT, uma solução aberta e segura para a IoT industrial que é
WअUNIFIJNSYJLWFWSTXXNXYJRFXJ]NXYJSYJX&
solução captura dados, transfere-os para serviços na HQTZI e também permite interações
ativadas por dados. É particularmente adequada para gravação de erros e para transfeWNWRJSXFLJSXIJJWWTHTSܪLZWFIFXUFWFZR
serviço em HQTZI

produzidos de acordo com os standards de
 KFGWNHFSYJX &UखX F HTSKJऋइT   ITX
cabos são sujeitos a um ensaio completo digital e lógico antes de serem enviados.

Webinar TEKA: Manual ITED4 –
da leitura atenta aos projetos!
9*0&5TWYZLFQ8&
9JQy+F]
sac.pt@tekaelectronics.com
www.tekaelectronics.com

Encomende rapidamente
o conector certo na nova loja
de conectores da igus
igus®1IF
9JQ
NSKT%NLZXUYy\\\NLZXUY
/company/igus-portugal
.LZX5TWYZLFQ

6ZFSIT ऍ SJHJXXअWNT HTSKJHNTSFW HFGTX
precisa de encontrar o conector adequado
rapidamente, mas, muitas vezes, estes não
podem ser encomendados aos fabricantes
em quantidades reduzidas. Assim, a igus oferece agora um serviço adicional com a sua
nova loja online para conectores de ligação:
o cliente pode encomendar o conector certo
UFWFTXJZHFGTFZRUWJऋTWF_Tअ[JQFUFWYNW
de uma vasta seleção de reconhecidos fabricantes, como a Harting ou a Intercontec, diretamente do XYTHP e sem quantidade mínima
de encomenda.
Quer se tratem de cabos de potência,
servomotor ou dados, através da gama
HMFNSܫJ] F NLZX TKJWJHJ FT HQNJSYJ T HFGT
ideal a nível técnico e, simultaneamente,
também o mais económico, para a utilização em calhas articuladas. Através da loja
online HMFNSܫJ] T HQNJSYJ UTIJ JSHTRJSdar diretamente a solução certa, a partir da
gama de cabos, no comprimento desejado.
Se desejar confecionar o próprio cabo, pode
comprar ao metro e agora encomendar o
conector na nova loja online da igus em
www.igus.pt/connector-shop).
Se o cliente desejar poupar tempo e dinheiro, pode usar o serviço readycable da
igus. A empresa desenvolve cabos especíܪHTX UFWF F ZYNQN_FऋइT JR HFQMFX FWYNHZQFIFX Mअ VZFXJ  FSTX TKJWJHJSIT RFNX IJ
4200 cabos de acionamento prontos a ligar,

Por forma a responder aos participantes e
também aos inúmeros pedidos que têm chegado por parte de quem não teve oportunidade de participar, a Teka Telecom lançou a versão gravada do webinar “2FSZFQ.9*)ўIF
leitura atenta aos projetos!”.
Foram mais de 700 participantes, num
evento técnico que decorreu a 7 de maio e
pode agora ser visto ou revisto. Para aceder à
gravação do webinar basta entrar no canal do
Youtube “9JPF9JQJHTR”.

SEW-EURODRIVE Portugal aderiu
ao Compromisso Pagamento
Pontual
8*<*:74)7.;*5TWYZLFQ
9JQ
NSKTXJ\%XJ\JZWTIWN[JUYy\\\XJ\JZWTIWN[JUY

& UFSIJRNF (T[NI JXYअ F HFZXFW JKJNYTX
devastadores na economia mundial, com a
paragem de variados setores de atividade e
o consequente desemprego, o que força os
Estados a desembolsos sociais agravados
e, paralelamente, as empresas a aumentar o
seu endividamento.
Durante o período de retração e estagSFऋइTIFJHTSTRNFXJWअSTYखWNFFYJSIऎSHNF
para o alargamento dos prazos de pagamento, referentes tanto à atividade corrente como
aos poucos investimentos que prosseguem.
Fatores como o aumento dos prazos médios
de pagamentos, ou mesmo o seu incumprimento, serão extremamente nocivos para a
economia nacional neste período. Assim, a
todos os agentes de mercado cumpre o dever
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sobretensões. O software de planeamento é
disponibilizado gratuitamente para diferentes
plataformas como as app para dispositivos
móveis, módulos baseados em navegadores
web e como software para PC.
Para usar/descarregar o software aceda a
www.obo-construct.com

igualmente as operações das linhas de proIZऋइT SFX XZFX KअGWNHFX NYFQNFSFX UTW IZFX
semanas no mês de março.
Para garantir o mínimo de inconveniência
possível aos seus clientes e parceiros, a FinIJWJXYअHTRUWTRJYNIFJRUWTYJLJWYTITXTX
serviços essenciais e a comunicação com o
público.

Hospital AZ Zeno na Bélgica
equipado com série LS 990 da JUNG
9JQ

Electro Siluz abre nova filial
em Cacia

NSKT%OZSLUTWYZLFQUYy\\\OZSLUY

*QJHYWT8NQZ_8&

/:3,5TWYZLFQ1IF

9JQy9QR
\\\JQJHYWTXNQZ_UYy\\\JQJHYWTXNQZ_HTR
comercial@electrosiluz.pt

O projeto futurista dos arquitetos belgas da
B2Ai mostra um edifício que é mais do que
uma simples unidade hospitalar e que se esYJSIJFTQTSLTIJMJHYFWJX4ܪHNFQRJSYJ
inaugurado em 2018, o “HJSYWTIJXFछIJ” multifuncional inclui um hospital, um centro de
convalescença e reabilitação, um hotel para
cuidados médicos, um ambulatório, salas
para palestras e eventos públicos, e um heliporto. Arquitetonicamente, o edifício parece
pairar acima da paisagem.
4MTXUNYFQ&??JSTJXYअJVZNUFITHTRF
série LS 990 da JUNG em branco.

Finder S.p.A. com medidas
extraordinárias contra a Covid-19

& *QJHYWT 8NQZ_ 8& Oअ FGWNZ F ST[F ܪQNFQ JR
Cacia, com 1800 m2IJअWJFJUFWVZJIJJXtacionamento privativo. Com uma arquitetura
moderna e apelativa destaca-se da paisagem
envolvente, convidando-o a visitar.
& ܪQNFQ IF *QJHYWT 8NQZ_ HTSYF HTR ZRF
equipa dedicada e preparada para tornar
realidade o seu projeto. Aqui o cliente vai encontrar uma grande variedade de marcas e
produtos reunidas num espaço de exposição
pensado para si.

F.Fonseca apresenta o X-gateway
Anybus da HMS
++TSXJHF8&

+NSIJW5TWYZLFQ1IF

9JQy+F]

9JQy+F]

KKTSXJHF%KKTSXJHFHTRy\\\KKTSXJHFHTR

ܪSIJWUY%ܪSIJWSJYHTRy\\\ܪSIJWSJYHTR

&JRUWJXFUWTYJLJTXXJZXKZSHNTSअWNTXNRUQJRJSYFSIT RJINIFX J]YWFTWINSअWNFX IJ
prevenção, tendo suspendido parcialmente
as operações em todas as suas instalações.
A Finder, uma empresa multinacional italiana com unidades de produção em Almese
J 8FSKWTSY .YअQNF FITYTZ UTW [अWNFX XJRFSFX RJINIFX J]YWFTWINSअWNFX IJ UWJ[JSऋइT
tais como: rondas de higienização frequenYJX IJ YTITX TX FRGNJSYJX RTINܪHFऋइT
dos espaços de trabalho, tendo suspendido
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++TSXJHF8&8TQZHTJXIJ;FSLZFWIF

Os X-gateways da Anybus permitem a comuSNHFऋइTJSYWJXNXYJRFXIJHTSYWTQTIJKअGWNHF
distintos, possibilitando a troca de informação, de forma mais direta e transparente, para
diferentes protocolos de comunicação que
possam encontrar-se distribuídos por toda a
instalação. Através deste LFYJ\F^ é possível
que a conversão entre protocolos seja feita
dentro do próprio LFYJ\F^, sem afetar o processamento dos PLC’s e possibilitando que
os sistemas troquem informação entre si.

Além das funcionalidades existentes nas
versões standard, existem versões que possibilitam a ligação a dispositivos IIoT (por MQTT
ou OPC UA), podendo o IT obter os dados diretamente dos mesmos. Estes LFYJ\F^X permitem a obtenção de dados de I/O de forma
cíclica entre duas redes semelhantes ou diferentes, sem necessidade de utilização de um
51(JIJHTSܪLZWFऋघJXHTRUQJ]FX
Os X-Gateways são aprovados pelos principais fabricantes de PLC’s como Siemens,
Allen Bradley, Schneider Electric, Mitsubishi,
ABB, Omron, Hitachi, Beckhoff, Phoenix Contact, Bosch Rexroth, entre outros.
Com os X-Gateways é possível: Ligar a
Sistemas por MQTT ou OPC UA; interligação
de PLC’s diferentes; upgrade para um protocolo Ethernet industrial; possibilita a extensão
de uma linha; criar segmentos de rede; integração com sistemas de supervisão e gestão
de empresas.

Soluções Grupel para as
telecomunicações
,WZUJQ8&
9JQ
www.grupel.eu

O setor das telecomunicações é constituído
por enormes equipamentos de transmissão,
torres, antenas, e uma grande infraestrutura
tecnológica, cujo consumo energético é notavelmente alto. Este mercado tem, por isso,
necessidades muito exigentes. Os geradores
que operam para auxiliar este setor devem ser
adequados a condições difíceis, tendo, muitas vezes, de funcionar em regime contínuo
(24/7), durante anos. Os custos são muito
altos, se se tiver em conta, tanto o funcionamento, como a manutenção e o combustível.
Ao longo dos anos, a Grupel tem sido caUF_ IJ HWNFW XTQZऋघJX HTSܪअ[JNX FYWF[ऍX IF
adaptação dos seus produtos às necessidades de clientes reais, em Portugal e no resto
do mundo.
Desta forma, foi possível entender quais
as características mais valorizadas e que
melhor servem as atividades deste setor,
projetando e apetrechando os geradores
para telecomunicações da Grupel de forma
a conseguir dar resposta aos requisitos do
mercado: são equipados com um tanque de
grande autonomia; têm abertura frontal ou
lateral, para facilitar a manutenção dos equipamentos, e grelhas para entrada e saída de
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F.Fonseca apresenta Gateway
IoT industrial WISE-710
da Advantech
O conceito IoT acaba por ser a utilização de dispositivos
conectados à rede, os quais adquirem informações dos
sensores instalados na indústria ou em cidades inteligentes
e as enviam como dados digitais, ou para a “nuvem”, ou
diretamente para o ERP do cliente. O objetivo é obter mais
visibilidade sobre como é que os utilizadores interagem com
os produtos, serviços ou aplicativos.

Com a sua gama completa de I/Os e ampla temperatura operacional, o LFYJ\F^ desempenha um papel importante como conversor de protocolo no lado do PLC e também
HTRTWJLNXYFITWIJIFITXUFWF[अWNFXFUQNHFções industriais.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

(5:+WJJXHFQJN2=)ZFQ1NYJ&,-_
Suporta diferentes tipos de entradas e
saídas digitais;
8NXYJRF TUJWFYN[T 1NSZ] :GZSYZ 
(standard)/ Yocto 2.1 (opcional);
Advantech WISE-PaaS/Edgelink suporta
MQTT para a comunicação com a nuvem;
Armazenamento de dados até 8 GB
eMMC;
Transmissão de dados para longas disYआSHNFXHTR<N+N,,3'.T9

VANTAGENS
•

•

Quando encontramos dispositivos que não
estão diretamente conectados à Internet, eles
precisam de um LFYJ\F^ para aceder aos
serviços da “SZ[JR”. O LFYJ\F^ IoT industrial WISE-710 é uma plataforma aberta com

Com a sua gama
completa de I/Os e ampla
temperatura operacional,
o gateway desempenha
um papel importante
como conversor de
protocolo no lado do
PLC e também como
registador de dados
para várias aplicações
industriais.
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processador Cortex A9, equipado com 3 portas série, 2 portas Ethernet 10/100/1000 e 4
DI/DO, acabando por ser uma ótima solução
para conectar os equipamentos entre si, utilizando a rede disponível com acesso à Internet.

•

O software IJ HTSܪLZWFऋइT *ILJQNSP XZporta mais de 200 IWN[JWX de PLCs para
adquirir dados dos dispositivos e possui
funcionalidades UQZLFSIUQF^ para reduzir drasticamente o tempo de desenvolvimento de software;
Os dados são encriptados utilizando um
HMNU IJ XJLZWFSऋF NSHTWUTWFIT J HJWYNܪcado pela Microsoft Azure que oferece o
melhor desempenho de proteção da classe para proteção de dados;
O tamanho compacto e o suporte para
RS-232/485, DI/DO e LAN, bem como
diversos módulos de expansão (8x AI /
4x DI, 4x RTD / 4x TC) fazem com que o
dispositivo seja ideal para aplicações que
exigem um LFYJ\F^ IoT.

INDÚSTRIAS
Pode ser utilizado em todos os tipos de inIछXYWNFTSIJऍSJHJXXअWNTRTSNYTWN_FWJFSFlisar todos os dados adquiridos no chão de
KअGWNHF

++TSXJHF8&
9JQy+F]
KKTSXJHF%KKTSXJHFHTRy\\\KKTSXJHFHTR
++TSXJHF8&8TQZHTJXIJ;FSLZFWIF
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mercado técnico
ZR ST[T FUQNHFYN[T UFWF UWTLWFRFऋइT WअUNIF J KअHNQ 9JR HTRT
características: cronotermostato WiFi; gestão remoto via aplicativo (Android ou iOS); programação manual ou via aplicativo; design
deslumbrante; teclas sensíveis ao toque; 4 pilhas 1.5 V AA; função
IJ[JWइTNS[JWST HखINLT5.3HTRKZSऋइTHFIJFIT HTSܪLZWFऋइT
5…37°C; capacidade do contato 5A 250 V AC.
O modo de programação com WiFi com controlo remoto do
aplicativo BLISS Finder permite que controle o seu cronotermostato BLISS via WiFi onde quer que esteja. Conectando o seu BLISS
<N+NऄWJIJITRऍXYNHFऍUTXXऑ[JQFQYJWFWFYJRUJWFYZWFIJܪSNIFF
qualquer momento; ativar a função AUTOAWAY para economizar
energia automaticamente quando sair de casa; criar os seus proLWFRFXXJRFSFNXTZINअWNTXKF[TWNYTX HTSYWTQFWTHWTSTYJWRTXYFto em sua casa ou em diferentes casas.

F.Fonseca apresenta dispositivo de segurança
com bloqueio TR110 Lock da Sick

O controlador do gerador faz apalpamento da rede e, quando esta falha no fornecimento de energia, o gerador arranca.
Assim que estiver estabilizado e preparado para fornecer energia à instalação, o quadro de transferência de carga faz a troca
IFKTSYJIJJSJWLNFHTSJHYFSITTLJWFITWऄHFWLF6ZFSITMअ
retoma de energia por parte da rede elétrica, este equipamento
encarrega-se de uma nova comutação, conectando a carga à
mesma.
Os quadros de transferência de carga da Grupel podem distinguir-se de acordo com o nível de isolamento. Os quadros de classe
1 são de chapa de aço galvanizada, e a proteção contra choques
elétricos não é garantida apenas pelo isolamento principal. Este
isolamento é feito pela ligação das partes condutoras a um mesmo
YJWRNSFQIJUWTYJऋइTVZJXJWअQNLFITUTXYJWNTWRJSYJऄYJWWF/अTX
quadros de classe 2 são de poliéster, e as medidas de isolamento
são mais restritas. O quadro elétrico é equipado com barramento
terra ao qual serão ligados todos os condutores de proteção, sem
que o invólucro seja ligado à terra.

++TSXJHF8&
9JQy+F]
KKTSXJHF%KKTSXJHFHTRy\\\KKTSXJHFHTR
++TSXJHF8&8TQZHTJXIJ;FSLZFWIF

Bornes modulares para montagem de DCS da
Weidmüller
<JNIRझQQJWў8NXYJRFXIJ.SYJWKFHJ8&

O dispositivo de segurança com
bloqueio TR110 Lock com bloqueio
e monitorização por transponder
reúne as melhores tecnologias: a
elevada proteção contra manipulação da tecnologia transponder e a
WTGZXYJ_JܪFGNQNIFIJITXINXUTXNYN[TXIJGQTVZJNTRJHआSNHT&X
saídas seguras monitorizadas (OSSD) com PL e (EN ISO 13849)
garantem um nível elevado de segurança, quer na monitorização
da porta quer do seu bloqueio. A botoneira de escapatória opcional
permite a abertura do dispositivo de segurança a partir da zona
perigosa.
6ZFSIT SJHJXXNYFRTX GQTVZJFW UFWYJX Rख[JNX IJ ZRF Rअquina de forma segura, o dispositivo de segurança com bloqueio
TR110 Lock cumpre tudo o que promete. Com uma força de bloqueio impressionante de até 3.900 N, oferece uma proteção realRJSYJܪअ[JQ6ZJWVZFSITऍZYNQN_FITJRUWTYJऋइTIJWJXLZFWITX
móveis para prevenir lesões nas mãos ou braços, ou como proteऋइTJRUTWYFXIJFHJXXTVZFSITऍUTXXऑ[JQTFHJXXTऄअWJFUJWNLTXFT971THPUWJ[NSJTZYNQN_FITWIJFHJIJWFJXXFXअWJFX
JSVZFSYT F JQJ[FIF HTINܪHFऋइT IT FYZFITW YTWSF F RFSNUZQFऋइT
virtualmente impossível.
O dispositivo de segurança com bloqueio TR110 Lock da Sick é
indicado para aplicação em qualquer indústria, independentemente do setor de atividade.

9JQy+F]
\JNIRZQQJW%\JNIRZQQJWUYy\\\\JNIRZQQJWUY

Graças aos requisitos cada vez mais
complexos para processos de automação e exigências crescentes em termos
de monitorização e registo de dados operacionais, o número de sensores no campo da tecnologia de processos é cada
[J_RFNTW.XYTXNLSNܪHFVZJTXNXYJRFIJ
cabos de sinais, que economiza espaço
e tempo nos painéis de organização do DCS nos setores de proHJXXT J LJWFऋइT IJ JSJWLNF JXYअ F YTWSFWXJ HFIF [J_ RFNX
exigente.
As réguas de bornes para DCS da Weidmüller permitem um
design de painel extremamente compacto e claro. Os sinais adicionais para automação podem ser facilmente conectados e
processados.
A tecnologia de ligação por parafuso é uma tecnologia patenYJFIFLFWFSYJTRअ]NRTJRXJLZWFSऋFIJHTSYFHYT&YJHSTQTLNF
de conexão push inFZRJSYFFJܪHNऎSHNFSFNSXYFQFऋइTXJRHTRprometer a segurança.

WEG implementa projeto de eficiência energética
em fábrica no México
<*,JZWTў.SIछXYWNF*QऍHYWNHF8&

Quadro de transferência de carga Grupel

9JQy+F]

,WZUJQ8&

NSKTUY%\JLSJYy\\\\JLSJYUY

9JQ
www.grupel.eu

Alguns componentes, ainda que
não sejam centrais, podem ser adicionados a um gerador e fazer a
diferença, porque agilizam o seu
funcionamento, dando resposta a
requisitos mais complexos. O quadro de transferência de carga é um deles, pois, tal como o nome
NSINHFऍZRHTRUTSJSYJVZJKF_FHTRZYFऋइTFZYTRअYNHFIFKTSte de energia que alimenta a carga, transferindo-a, normalmente,
entre a rede elétrica e o gerador.
www.oelectricista.pt o electricista 72

Para atender à necessidade
de componentes fundidos
fabricados para todas as
carcaças de motores elétricos industriais produzidos
pela WEG no México, a empresa não mediu esforços
para automatizar ainda mais
FܪQNFQRJ]NHFSFVZJKTNWJHTSMJHNIFHTRTZRFIFXRFNXRTIJWnas fundições existentes na atualidade, cumprindo com excelência
o seu objetivo de ser uma das mais importantes da América
Latina.
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mercado técnico
Prilux apresenta solução de iluminação
industrial Cora Industry
,WZUT5WNQZ].QZRNSFHNखS81:
9JQy+F]
RFWPJYNSL%LWZUTUWNQZ]HTRy\\\LWZUTUWNQZ]HTR

Os dispositivos CORA nas suas 3 versões - Industry Unit, Industry e Cora Industry Master -controlam a iluminação
de instalações novas ou mesmo existentes, graças a uma tecnologia sem
ܪTXHTRT'QZJYTTYM
O Cora Industry Unit é um disposiYN[T HTR YJHSTQTLNF 'QZJYTTYM  UFWF T HTSYWTQT IJ QZRNSअWNFX
DALI de forma individual. Contém um sensor lumínico que controla
a entrada de luz natural, possibilitando assim a regulação da instaQFऋइTXJLZSITTXUFWआRJYWTXNSYWTIZ_NITX
Cora Industry é um dispositivo wireless com tecnologia BlueYTTYM  UFWF T HTSYWTQT IJ LWZUTX IJ QZRNSअWNFX )&1. QNLFIFX
entre si. Possui uma entrada livre de potencial para poder conectar
um sensor de presença e assim ativar o sistema em função da
presença ou não, de pessoas e veículos.
/अT(TWF.SIZXYW^2FXYJWऍTST[TINXUTXNYN[TYFRGऍRwirelessHTRJSYWFIFIJGTYइTUFWFTHTSYWTQTIJLWZUTXIJQZRNSअWNFX
conectadas individualmente ao Cora Industry Unit ou grupos de
QZRNSअWNFXHTQJYN[FRJSYJHTSJHYFITXFZRINXUTXNYN[T(TWF.SIZXtry. Este dispositivo controla, através de um botão de pressão, até
30 Coras Industry Unit e/ou Industry, permitindo a setorização das
instalações, adaptando-as ao uso exigido pelo utilizador a qualquer momento.
Para conhecer todas as soluções Prilux de controlo inteligente
para adaptar a iluminação às necessidades do utilizador, descarreLZJTST[THFYअQTLT&(9.;&.

Suporte universal UT3 & UT4

repouso. Em seguida, o ferrolho é pressionado primeiro na direção
da escada de repouso e depois é rodado e bloqueado para o lado,
JXYFSITFXXNRTXZUTWYJZSN[JWXFQ]ܪTSFYFRUFIJKTWRFXJLZWF
Naturalmente os novos suportes universais UT3 & UT4 são
compatíveis com muitas tampas da OBO e podem, entre outros,
ser montados na Tampas e caixas de pavimento UDHOME na TamUFXIJJSHFXYWFRJSYT,*8JSF9FRUFXSN[JQअ[JNX

Boxline KOMBO: uma caixa “Out of the BOX”
/81ў2FYJWNFQ*QऍHYWNHT8&
9JQy+F]
9QRy
NSKT%OXQTSQNSJSJYy\\\OXQTSQNSJSJY

A JSL apresenta duas novas referências
de caixas estanques Boxline com entradas mistas: J100-MK (concêntrica: M25,
M20/PG13,5 e com boquilhas M25);
J80-MK (concêntrica: M25, M20/PG13,5 e com boquilhas M25).
(TSYFRHTRFGJWYZWFKअHNQJHTRZRST[TIJXJSMTIFXJSYWFdas concêntricas para uma abertura perfeita ao impacto. Permite
utilizar, na mesma caixa, uma multiplicidade de acessórios, redu_NSITFVZFSYNIFIJIJWJKJWऎSHNFXIJHFN]FXUTWYNUTQTLNFܪSFQNIFde de instalação.
É possível executar instalações elétricas com uma só refeWऎSHNF IJ HFN]F HTR WJHZWXT F GZHNSX 2 2 5, 5,
5,  GTVZNQMFX WTXHFIFX 7 7 7  GTVZNQMF JXYFSVZJ
.5 HFGTXIJFJYZGTXIJRRRRJRR9TITX
TX FHJXXखWNTX IJ JSHFN]J INWJYT XJR RTINܪHFऋघJX TZ WJHYNܪHFções de aberturas.
Um verdadeiro “HFSN[JYJXZऑऋT” no que diz respeito a caixas estanques premium, livres de halogéneos JSL.

4'4'JYYJWRFSSў2FYJWNFQUFWF.SXYFQFऋघJX*QऍHYWNHFX1IF

F.Fonseca apresenta o switch Ethernet industrial
EKI-2525LI da Advantech

9JQy+F]

++TSXJHF8&

NSKT%TGTUYy\\\TGTUY

9JQy+F]

Os suportes universais UT da OBO disponibilizam possibilidades de instalaऋइT[JWXअYJNXUFWFXNXYJRFXIJHMइT
como por exemplo tampas de encastramento com extensor de repouso.
Os novos modelos UT3 e UT4 foram
desenvolvidos para a instalação de
aparelhagem Modul 45 ou aparelhos
de instalação padrão com placa central 50. Disponibilizam possibiQNIFIJXIJHTRGNSFऋइT[JWXअYJNXUFWFFNSXYFQFऋइTIJHTWWJSYJIJ
dados e multimédia
A colocação de aparelhos no suporte universal é determinada
através da seleção dos espelhos. O suporte modular tem espaço
para até quatro aparelhagens Modul 45. Também são possíveis
combinações de aparelhagens Modul 45 e aparelhos de instalação
padrão.
4XZUTWYJZSN[JWXFQऍ]ܪTHTRZRKJWWTQMTSFJXHFIFIJWJUTZXTIJZRFYFRUF&FUFWJQMFLJRܪHFRTSYFIFJGQTVZJFIFHTR
apenas poucos movimentos. A placa de fundo pode ser removida
completa ou parcialmente, sendo que tem como principal vantagem que durante a instalação de conectores de dados e tomadas
multimédia, os cabos podem ser facilmente conduzidos para baixo e para fora do suporte de aparelhos universal. De modo a obter
T RFNTW JXUFऋT QN[WJ UTXXऑ[JQ UFWF FX ܪHMFX T XZUTWYJ ZSN[JWXFQ
deve ser utilizado na pista mais inferior possível da escada de
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KKTSXJHF%KKTSXJHFHTRy\\\KKTSXJHFHTR
++TSXJHF8&8TQZHTJXIJ;FSLZFWIF

O X\NYHM Ethernet industrial mais pequeno do
mundo. O EKI-2525LI da Advantech é um X\NYHM
Ethernet com 5 portas sem gestão e com dimensões tão pequenas que cabe na palma de uma
mão, tornando-o na solução ideal para ambienYJXFWRअWNTXTZRअVZNSFXHTRJXUFऋTQNRNYFIT
(TSXNIJWFSIT F NRUTWYआSHNF VZJ ZR IJYJWminado produto WJFI^YTZXJ, preparado para o
KZYZWT XNLSNܪHF UFWF HFIF ZYNQN_FITW SZRF अWJF
IJWअUNIFXRZIFSऋFXF&I[FSYJHMIJXJS[TQ[JZTX\NYHM Ethernet
RFNXUJVZJSTITRJWHFITNIJFQUFWFZRFWअUNIFNSXYFQFऋइTJHTR
baixo custo, permitindo que se faça o upgrade para um ambiente
industrial inteligente e moderno.
Dispositivos compactos, como os PLCs, normalmente têm
uma altura aproximada de 10 cm, enquanto que um X\NYHM Ethernet convencional é geralmente mais alto do que isso. Isto resulta
num desperdício de espaço que por vezes é valioso, para garantir,
por exemplo, um designHTRUFHYTIJZRFIJYJWRNSFIFRअVZNSF
que se esteja a desenhar/construir. O EKI-2525LI supera esse problema e pode ser facilmente encaixado, por exemplo, numa cabine
de montagem em WFHP, de modo a maximizar a utilização do espaऋT UWTUTWHNTSFSIT FXXNR ZRF WअUNIF J[TQZऋइT UFWF FUQNHFऋघJX
industriais de IoT.

PUB

Figura 4. Exemplo de um RC completo para ATI, Gama E da TEV.

A utilização de PoE nas ITED poderá trazer vantagens, quando associada a sistemas complementares de comunicação
ou de segurança. Um exemplo é a utilização para alimentação de câmaras de vigilância IP ou alimentação de pontos
de acesso WiFi.
Deste modo, para fazer face as diversas necessidades,
a TEV equipa todos os ATI com tomadas duplas de energia.

Figura 5. Ref.: IMSP – separador do ATI Gama Mega (inclui tomada dupla de
energia e adaptador FO SC/APC com janela).

CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS DO RC-PC
O RC-PC é constituído por conetores RJ45 fêmea, possibilitando a distribuição de sinal pelas TT de pares de cobre.
O RC-PC possibilita o estabelecimento de uma rede local com base em equipamentos ativos (modem DSL, router,
switch).

Figura 6. Exemplo de painel vazio para ATI RC-PC 12 saídas Ref.: IMRCPCV
equipado com conectores IRJ45.

Recomenda-se que o RC-PC possibilite a distribuição de ser[NऋTIJYJQJKTSJ]ܪTUJQFX99IJUFWJXIJHTGWJ

CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS DO RC-CC
O RC-CC pode ser constituído por um único repartidor
coaxial, para S/MATV ou CATV. O RC-CC possibilita a distribuição dos sinais de S/MATV, ou de CATV, por todas as TT.
A título de exemplo, seguem imagens de um painel RC-CC equipado com repartidores da marca TEV.

Figura 7. Ref.: IMRCCC8 – Painel para RC-CC 8S .

Figura 8. Ref: RATI8.

